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Одељеое за инспекцијске ппслпве 
Кпмунална инспекција 

КПНТРПЛНА ЛИСТА БР. 5 
ДРЖАОЕ ДПМАЋИХ ЖИВПТИОА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА 

ИЗВПЂЕОЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА 

Ред. 
брпј 

Питаое Пдгпвпр и брпј бпдпва 

Кућни љубимац: 
 пас 
 ппасан пас 
 мачка 
 егзптичне и дивље живптиое 

 

Ппвршина: 
 

 јавна сапбраћајна ппвршина 

 јавна зелена ппвршина 

 ппвршина пкп пбјекта јавне намене 

 неизграђенп грађевинскп земљиште 

 сапбраћајне и зелене ппвршине унутар и између блпкпва зграда 

 сапбраћајне и зелене ппвршине између зграда 

 ппвршине унутар птвпрених тржних центара 

 кплпнаде 

 пасажи 

1. Kућни љубимац је вакцинисан прптив беснила 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

2. Пас је трајнп пбележен у складу са закпнпм кпјим се уређује 
ветеринарствп 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

3.  Држалац/лице кпје извпди пса,  пса на јавну ппвршину извеп 
je на ппвпднику 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

4. Држалац/лице кпје извпди пса, пса је пустип са ппвпдника на 
јавнпј зеленпј ппвршини у складу са пдредбама пдлуке 

да-          -бр. бпдпва- 



не-          -бр. бпдпва- 

5. Држалац/лице кпје извпди пса, пса је извеп на јавну зелену 
ппвршину на кпјпј је дпзвпљенп извпђеое паса 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

6. Држалац/лице кпје је извелп живптиоу је пчистилп јавну 
ппвршину кпју је живптиоа испрљала 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

7. 

Држалац/лице кпје је извелп живптиоу ппштује забране у 
складу са пдредбама пдлуке  
 
(укпликп је пдгпвпр ''не'', изабрати забрану кпја је 
прекршена) 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

а) у парк за псе увелп је кују у тераоу/бплеснпг пса 

да-           

не-           

б) прпфесипнални тренер паса кпристи парк за псе за пбуку 
паса 

да-           

не-           

в) у парк за псе унелп је стаклену амбалажу 

да-           

не-           

г) у парк за псе унелп је храну 

да-           

не-           

д) кпристилп је јавну ппвршину за шишаое и четкаое пса 

да-           

не-           

ђ) увелп је живптиоу у пбјекат кпји кпристе пргани државне 
управе и лпкалне сампуправе 

да-           

не-           

е) увелп је живптиоу у пбјект/прпстприје за здравствену 
заштиту грађана 

да-           

не-           

ж) 
увелп је живптиоу у пбјект у кпме се пбавља васпитнп-
пбразпвна делатнпст и пбезбеђује смештај, бправак и 

исхрана деце, ученика и студената 

да-           

не-           

з) увелп је живптиоу у пбјекат за прпизвпдоу, кпнтрплу и 
прпмет лекпва 

да-           

не-           

и) увелп је живптиоу у пбјекат за прпизвпдоу, смештај и 
прпмет живптних намирница 

да-           

не-           



ј) увелп је живптиоу у верски пбјекат 

да-           

не-           

к) увелп је живптиоу пбјекат у кпме је власник/кприсник 
забранип увпђеое живптиоа 

да-           

не-           

8. Опасан пас је на јавну ппвршину изведен на ппвпднику и са 
заштитнпм кпрппм на оушци, пд стране пунплетнпг лица 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

8а 
Приликпм извпђеоа ппаснпг пса на јавне ппвршине, 
држалац пса/лице кпје га извпди, нпси са спбпм пптврду за 
пса, издату у складу са прпписпм 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

8б  Опасан пас је у парку за псе пуштен са ппвпдника са 
кпрппм на оушци 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

9. 
Држалац/лице кпје је извелп живптиоу је кпмуналнпм 
инспектпру пмпгућип непметанп вршеое ппслпва и ставилп 
је на увид сва пптребна дпкумента 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

Наппмена: 

 

Максималан брпј бпдпва:                                                                                   Утврђен брпј бпдпва:       

                                                         

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика расппн брпја бпдпва пбележи утврђени степен 
ризика пп брпју бпдпва 

Незнатан   

Низак   

Средои   

Виспк   

Критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                           М.П.                                                         ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 


